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Drogie Panie,
w ten wyjątkowy dzień pragniemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i pogody ducha.
Aby zawsze otaczały Was tylko szczere i
kochające osoby.
To czego pragniecie
niech zawsze będzie
na wyciągnięcie dłoni,
a każde nowe wyzwanie tylko
utwierdziło Was w przekonaniu,
że jesteście
wyjątkowymi osobami.
Dziękując za chwile zrozumienia,
gesty dobroci i setki łagodnych
uśmiechów, życzymy również,
aby to co dobre nigdy Was nie omijało,
a każdy kolejny dzień był
pełen radości, miłości i
niepowtarzalnych chwil.
Życzą
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
oraz Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

REALIZUJEMY KOLEJNE
INWESTYCJE
Ogłosiliśmy przetarg na budowę dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) dla mieszkańców.
Nowe miejsca dla rekreacji powstaną w miejscowości Piece i Cieciorka.
Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa. W wymienionych
miejscowościach powstaną place zabaw
zarówno dla dzieci, jak i miejsca aktywności
ruchowej dla dorosłych.
Zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców
do składania ofert na wykonawstwo.
Więcej o przetargu:
http://bip.kaliska.pl/?id=1004

Ogłosiliśmy również przetarg na odwodnienie
ulic Krótkiej i Długiej w Kaliskach. Planuje się
wzdłuż ulicy Krótkiej umieścić podziemne
zbiorniki rozsączające wody opadowe.
Już w ubiegłym roku takie ogłoszenie się pojawiło. Wtedy jednak oferta przewyższała kosztorys inwestorski. Szacujemy, że w tym roku
oferta będzie niższa niż ta złożona jesienią. Tym
samym "zaoszczędzimy" nasze wspólne pieniądze. Prace inwestycyjne zostały wydłużone do
12 lipca 2019 roku. Zadanie opiewa na kwotę
ponad 200.000zł.
Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska
Więcej o przetargu:
http://bip.kaliska.pl/?id=1003
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SKLEP DINO W KALISKACH
W marcu 2019 roku nastąpi otwarcie kolejnego
marketu „Dino” w miejscowości Kaliska.
Dziś „Dino Polska” jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci supermarketów w Polsce.
Posiada ponad 900 placówek.
Satysfakcja Klientów jest dla sieci najważniejsza, dlatego za cel stawia sobie świeżość i dobrą
jakość oferowanych towarów!

WYBORY SOŁTYSÓW

Na dzień 7. kwietnia 2019 zaplanowane są
wybory na funkcję sołtysa. Zapraszamy osoby
ubiegające się o to stanowisko do składania swoich kandydatur.
W przypadku zgłoszenia się jednej osoby w
danym sołectwie, sołtysem zostaje ta osoba bez
konieczności wyboru. Natomiast w przypadku
dwóch lub więcej kandydatów wybory odbędą
się w godzinach 08.00 - 17.00 w wyznaczonych
lokalach na terenie sołectw.
Wszelkie materiały i informacje dostępne są na
stronie: http://kaliska.pl/wybory-soltysowgminy-kaliska-w-dniu-0704…

Uwaga Rodzice!
Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach ogłasza
rekrutację dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2019/2020.
Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej lub wniosek o przyjęcie dziecka wraz
z podaniem i dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w
przypadku kandydatów spoza obwodu szkoły
będzie można pobrać w sekretariacie Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kaliskach / Szkoły Filialnej w Piecach, lub z zakładki dokumenty na
stronie internetowej szkoły. Termin składania
dokumentów u pedagoga lub w sekretariacie
szkoły upływa: 22.03.2019 r.
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi
szkolnemu zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do
szkoły.
Materiały ZSP Kaliska

GMINA KALISKA
Z GAZEM ZIEMNYM

W marcu 2019 roku rozpoczną się prace sporządzenia dokumentacji projektowej dla naszej
gminy. Projekt zakłada budowę sieci gazowej od
kierunku Czarnej Wody.
W pierwszej kolejności sieć zostanie rozprowadzona po miejscowości Piece i Kaliska, następnie doprowadzona zostanie do miejscowości
Dąbrowa.
W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej ze
Sławomirem Grabowskim Doradcą ds. Rozwoju Rynku Dział Obsługi Klienta Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku uzyskano dodatkowe informacje o tym, że prace projektowe rozpoczną się
w marcu tego roku, a budowa sieci nastąpi w
2022 roku.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
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OSTATNIE POŻEGNANIE ŚP. ZYGMUNTA BEYERA
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o
śmierci Śp. Zygmunta Beyera w dniu 23
stycznia 2019 roku.

W imieniu grona pedagogicznego i wszystkich
mieszkańców pożegnał go Adam Lewandowski
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w
Kaliskach...
„Pogrążona w smutku rodzino, drodzy przyjaciele i znajomi śp. Zygmunta, obecne delegacje,
szanowni uczestnicy pogrzebu.
Zebraliśmy się tutaj w ten styczniowy dzień,
aby pożegnać Pana Zygmunta Beyera, mieszkańca Kalisk, dobrego kolegę, wieloletniego
nauczyciela w kaliskiej szkole. Całe życie Pana
Zygmunta daje nam świadectwo głęboko smutnej prawdy – najtrudniej rozstać się z tymi, którzy pozostawili po sobie owoce pięknego i
wartościowego życia.
Szanowny Panie Zygmuncie przeszedłeś drogę swojego życia w najpiękniejszy z możliwych
sposobów. Swoimi umiejętnościami, talentem,
poświęceniem wobec dzieci i najbliższych,
pokazywałeś nam to, co jest w życiu ważne i
istotne.
Swoją pracę w Szkole Podstawowej w Kaliskach Pan Zygmunt Beyer rozpoczął 1 września
w 1953 r. i jako członek rady pedagogicznej pozostał z nami 37 lat. W często niełatwej pracy
nauczyciela dobro dziecka było dla Niego zawsze najważniejsze.
Szanowny Panie Zygmuncie koledzy z grona
pedagogicznego pamiętają Twoje liczne umiejętności, które realizowałeś jako nauczyciel
j. rosyjskiego, techniki, a nawet fizyki i chemii.
Poza pracą nauczyciela pełniłeś również fun4 kcję zastępcy dyrektora. W szkolnych wspo-

mnieniach jednak na zawsze pozostaniesz jako
wybitny i wyjątkowy nauczyciel muzyki, który
w okresie swojej pracy organizował i prowadził
wiele zespołów muzycznych, wokalnych i
instrumentalnych oraz chórów. Nauczyciel
artysta, człowiek wrażliwy na potrzeby i rozwój
innych. Szkolne kroniki z dawnych lat tak licznie i barwnie dokumentują Twoje zaangażowanie. Na jednej z kart z roku 1988 ówczesny kronikarz notuje: Od szeregu lat zespół fletowy naszej szkoły jeździ do Kalisza po laury. W tym roku był to zespół młodszy o nazwie Diskantus,
prowadzony pod kierunkiem p.Zygmunta
Beyera, który całe serce wkłada w umuzykalnianie dzieci naszej szkoły. Swoimi występami
zespół uświetnia liczne akademie szkolne
i środowiskowe.
Szanowny Panie Zygmuncie dałeś się poznać
jako osoba mającą szereg pasji i zainteresowań.
Pamiętamy poczucie dumy z osiąganych pod
Twoim okiem sukcesów. A skoro o nich mowa
pozwolę przypomnieć kilka, które są formalnym potwierdzeniem Twojego szczerego zaangażownia. Pan Zygmunt Beyer otrzymał list
gratulacyjny Ministra Edukacji Narodowej z
okazji XV Ogólnopolskiego Przeglądu Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki
Dawnej Schola Cantorum. Kolega Zygmunt w
przeglądach tych brał udział 8 razy, najczęściej
zajmując II miejsce w Polsce. W swojej pracy
zawodowej nagrodę Ministra Oświaty otrzymał
dwukrotnie, został również odznaczony Złotym
Krzyżem Zasług (1975) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984). Pan
Zygmunt został także wyróżniony odznaką za
zasługi dla Ziemi Gdańskiej. Otrzymał również
uznanie za pracę na rzecz ZHP (1977).
Zdobywane liczne nagrody i uznania rozsławiły dobre imię naszej szkoły i gminy. Za to
wszystko dziś przynosimy wdzięczność jak
uczniowski kwiatek na zakończenie roku
szkolnego.
Panie Zygmuncie, dzisiaj, tu w tym kościele i
w tej drodze na kaliski cmentarz biorą udział nauczyciele, pracownicy szkoły, są z nami również absolwenci. Są wreszcie wszyscy Ci, którym byłeś najbliższy oraz przyjaciele i znajomi.
Przyszliśmy z potrzeby serca, podziękować za
dobro i piękno, które nam dałeś. Odpoczywaj w
pokoju”. Adam Lewandowski Dyrektor ZSP

ZMIANA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Informujemy mieszkańców gminy Kaliska, iż
od 01.01.2019 roku uległy zmianie stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy
Kaliska nr II/16/2018 z dnia 12 grudnia 2018
roku informujemy, że dotychczasowe indywidualne numery kont bankowych nie uległy
zmianie.

Zgodnie z powyższą uchwałą opłata wynosi:
Za gospodarowanie odpadami w sposób
selektywny:
d od gospodarstwa domowego jednoosobowego 29,00 zł miesięcznie;
d od gospodarstwa domowego wieloosobowego 58,00 zł miesięcznie.
Za gospodarowanie odpadami w sposób
nieselektywny:
d od gospodarstwa domowego jednoosobowego 60,00 zł miesięcznie;
d od gospodarstwa domowego wieloosobowego 120,00 zł miesięcznie.
Za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, jeżeli odpady są zbierane i
odbierane w sposób selektywny - za pojemnik o
pojemności (na dole strony):
Za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, jeżeli odpady są zbierane i
odbierane w sposób nie selektywny (stawka
wyższa) – za pojemnik o pojemności (kolumna
obok, na górze strony):

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane jedynie przez część roku na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtową
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od domku letniskowego:
d w wysokości 300 złotych za rok, jeżeli
odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny;
d w wysokości 600 złotych za rok, jeżeli
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.

ZEBRANIA SOŁECKIE
Wójt Gminy Kaliska oraz Sołtysi poszczególnych sołectw informują mieszkańców gminy o
planowanych zebraniach wiejskich, które odbędą się według następującego harmonogramu:
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U „RADOSNYCH” PRACOWICIE, SPORTOWO I KARNAWAŁOWO
Pracownia haftu i szycia - to tutaj powstają kolorowe poduszki okolicznościowe i z imionami,
breloki, girlandy, worki na buty, torby na zakupy, torebki, domki, choinki, krasnale i zające.
Tutaj uczestnicy - Panie i Panowie szyją na
maszynie i ręcznie, a także wyszywają haftem
krzyżykowym.

Obecnie w
pracowni
uczestnicy
uczą się
wykorzystania swoich
umiejętności i
posiadanych
materiałów
do tworzenia
przedmiotów codziennego użytku. Liczy się pomysłowość i kreatywność, dzięki której powstają: teczki, piórniki, etui do telefonu i okularów, portfeliki, ozdoby do torebek.
Radośni na Turnieju o Puchar Wójta Gminy
Kaliska w petanque. Reprezentowały nas dwie
pary: Martyn i Damian oraz Przemek i Adam.
Chłopaki dziękujemy za wspaniałą grę i gratulujemy osiągniętych wyników - I-go miejsca w
kategorii Soft Petanque Dublety Integracyjne.
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Wiele się dzieje na świecie i u nas....i umknęło
nam jakoś, że nie chwaliliśmy się jak było na naszym balu karnawałowym. Więc już nadrabiamy - bawiliśmy się w naszym kaliskim GOK-u
razem z OREW-em w Gminie Kaliska, Środowiskowym Domem Samopomocy w Konarzynach, Środowiskowym Domem Samopomocy w
Kleszczewie Kościerskim, Domem Pomocy
Społecznej w Szpęgawsku.

Bawiliśmy się świetnie przy muzyce puszczanej przez Piotra, braliśmy udział w zabawach
i konkursach prowadzonych przez Angelikę i
Monikę i częstowaliśmy się pysznościami przygotowanymi przez pracownię kulinarną i naszych terapeutów. To był udany początek karnawału, wspaniały bal!! Materiały ŚDS Kaliska

NAUKA Z PRZYJEMNOŚCIĄ W OREW-ie W GMINIE KALISKA
Wspólne zajęcia plastyczne to dobra okazja do
rozwijania funkcji społecznych. Nasi Wychowankowie pomagają sobie wzajemnie oraz
rozmawiają na różne tematy!

Tak intensywnie pracujemy, że nie nadążamy
publikować na bieżąco co dzieje się w Ośrodku.
Hipoterapia w roli głównej!
Zajęcia z Panią
Asią nigdy nie
są nudne!
Wychowankowie zawsze są
mile zaskoczeni pomysłami
naszej w-fistki!
Zubi poraz kolejny odwiedził naszych Wychowanków! Podczas zajęć z dogoterapii można się
nie tylko zrelaksować, ale także zniwelować
wszelkie napięcia oraz wywołać szczere
uśmiechy!

Prawie każdy z nas słyszał o ścieżkach sensorycznych w domu i w plenerze! U nas zagościła w
Ośrodku. Co daje (prócz ogromnej frajdy) chodzenie po ścieżkach sensorycznych?
1. Stymulowane zostały receptory na stopach
naszych wychowanków.
2. Dostarczone zostały bodzce dotykowe.
3. Usprawniana była duża i mała motoryka!
Materiały OREW w gminie Kaliska

Otrzymaliśmy informację o wygranej Oliwki
(III miejsce) i Roksany (wyróżnienie) w konkursie "Magiczne Anioły" organizowanym przez
Szkołę Podstawową nr 30 w Olsztynie.
Ogromnie się cieszymy!

Arteterapia to innymi słowy terapia sztuką.
Jest skuteczna zwłaszcza w przypadku osób mających kłopoty z komunikacją werbalną, sprawdza się także u osób niepełnosprawnych intelektualnie! Nasi Wychowankowie dzielnie tworzą
jak tylko potrafią! Arteterapia jest wspaniałym
sposobem dotarcia do osób z problemami emocjonalnymi, autystycznych, ale i formą dającą
odprężenie, uwalniającą od napięcia.
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE!
Kolejny raz Finał WOŚP odbył się również w
Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach. W tym
roku zebraliśmy kwotę 21.906.09 zł, którą przekażemy fundacji Jurka Owsiaka na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

W przygotowanie akcji zaangażowało się wiele
osób i instytucji, począwszy od naszych maluszków z przedszkola, po uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalistów, rodziców oraz nauczycieli.
Oficjalne otwarcie odbyło się o godzinie 16.00,
gości przywitał Pan Dyrektor Adam Lewandowski. Całą imprezę poprowadzili uczniowie naszej szkoły Wiktoria Neubauer oraz Szymon
Jóźwiak. Część artystyczną tradycyjnie otworzyły Aleksandra i Katarzyna Frost, wykonując
wiersz na rozpoczęcie Finału. Na scenie nie mogło oczywiście zabraknąć grupy baletowej pod
opieką Pani Janiny Czyszak.

Występy muzyczne przygotowali również
klasa IIa, uczestnicy zajęć wokalnych z GOK
pod kierunkiem Pani Anety Falkowskiej, nasza
rozśpiewana Amelia Paterek, Chór Szkolny Pani
Katarzyny Eliasz, grupa taneczna pod okiem
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Pani Joanny Lindy oraz uczestnicy zajęć wokalnych dla dorosłych pod kierunkiem Pana Darka
Szymańskiego z GOK.

Na scenie finałowej nie zabrakło również naszych najmłodszych aniołków, przedszkolaków
z grup Żabek i Pszczółek z rodzicami, które wykonały m.in. przepiękny anielski taniec.
Na Finale Wielkiej Orkiestry w Kaliskach nie
mogłoby zabraknąć uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy wykonali
przezabawny recital. Kociewskie życzenia noworoczne złożyli nam uczestnicy kółka regionalnego Filip Cieślewicz oraz Natalia Piotrzkowska. Na sali podczas Finału WOŚP mieliśmy
również przyjemność obejrzeć pokaz walki i
uzbrojenia Bractwa Rycerskiego Herbu Tur oraz
okazję posłuchać rockowej gwiazdy wieczoru ZESPOŁU „WESTFALKA”!

Atrakcji nie zabrakło również poza sceną, przygotowaliśmy bogatą ofertę kulinarną. Każdy
mógł skosztować smakołyków w kawiarenkach
klas IIIa, IVa, IVb, Va, VIa, VIIa oraz ciepłego
bufetu najlepszych kucharek świata z kuchni
szkolnej oraz Pań ze świetlicy. Oprócz tego
podziwiano pokazy OSP z Kalisk oraz wystawę
szopek bożonarodzeniowych.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Dodatkowo można było wygrać upominki w
Małej Loterii klasy Ia. Dla dzieci przygotowano
również kącik zabaw oraz Klub Pluszowego
Misia. Dzięki uprzejmości Pani Patrycji
Czepliny atrakcją wieczoru stała się również
Fotobudka.

Po raz pierwszy w Kaliskach przeprowadziliśmy akcję rejestracji potencjalnych dawców
szpiku DKMS, która cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Główną atrakcją, jak co roku
była Wielka Loteria Fantowa - tegoroczną nagrodą główną był rower miejski ufundowany
przez Radę Rodziców naszej szkoły, ponadto
można było wygrać m.in.. trampolinę, obrazy,
gry planszowe i książki.
Tradycyjnie Finał zakończyliśmy światełkiem
do nieba. Wszystkim, którzy w tym roku wspierali 27 Finał WOŚP – DZIĘKUJEMY.

Dziękujemy również tym, których nie widać na
pierwszym planie, wolontariuszom, którzy pomagali przez cały czas trwania Finału, Panu Łukaszowi Kruszyńskiemu za pomoc w rozłożeniu
i demontażu sceny, harcerzom, Paniom od dekoracji, Pani Karolinie Kowalczyk, która pracowała z nami, Panu Rysiowi za „ogarnięcie” sprzętu,
muzyki, oświetlenia, Panom i Paniom z obsługi,
oraz Paniom liczącym pieniądze. Sztab WOŚP

Fotografia
Krzysztof Banul

9

CZYTAMY DZIECIOM
Dzięki pomocy rodziców dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach
powstał nowy „Kącik czytelniczy” w Ośrodku
Zdrowia „Medpharma” w Kaliskach.

Chętni rodzice mogli przynosić zadbane książki
do wychowawców grup. Zebrane książki, zostały umieszczone w specjalnie przygotowanym
miejscu w Ośrodku Zdrowia dla małych pacjentów, aby mogły miło spędzić czas w oczekiwaniu na badanie bądź szczepienie.
Bardzo dziękujemy za wsparcie i za ofiarowanie
książek!
Lucyna Chwała

MYŚLISZ O ZWIERZĘTACH?
NIE STRZELAJ !
Każdy, kto ma w domu zwierzaka doskonale
wie, jak bardzo się on boi, gdy za oknami wybuchają sztuczne ognie i petardy. Zwierzęta reagują na hałas ucieczką. W domu chowają się w
najciemniejszy i najmniejszy kąt. Jeśli w czasie
wybuchu są akurat na dworze, potrafią przerażone gnać przed siebie. Wiele z nich właśnie
wtedy trafia do schroniska.

KOCHASZ
ZWIERZĘTA?
NIE STRZELAJ !
NIE TYLKO W
SYLWESTRA
10

KLUB BEZPIECZNEGO
PUCHATKA
Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się
w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

W II połowie stycznia uczniowie klas I Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach oraz
Szkoły Filialnej w Piecach, do których był skierowany program, mieli możliwość wzięcia
udziału w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w szkole oraz podczas wakacji i ferii.
W ramach Akademii Bezpiecznego Puchatka
uczniowie otrzymali karty pracy, które przybliżyły i utrwaliły poznane zasady bezpieczeństwa.
Program uzyskał patronat honorowy Komendanta Głównego Policji oraz Kuratoriów Oświaty w Polsce, obejmował również treści związane
z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego
zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki
selekcji informacji i rozwijania kreatywności.
Marta Słomińska-Gliniecka

OSTRZEŻENIE O WILKACH!
W związku z pojawiającymi się sygnałami o
występowaniu wilków na terenie gminy Kaliska
prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas pobytu na
terenach leśnych.
Przypominamy
również o
zabezpieczaniu
z w i e r z ą t
gospodarskich i
domowych
przed wilkami.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU
W PIECACH I KALISKACH
Babcie i dziadkowie też kiedyś byli mali – pod
takim hasłem odbyło się spotkanie uczniów klas
pierwszej, drugiej i trzeciej z babciami i dziadkami z okazji ich święta. Podobnie jak ich wnuki
babcie i dziadkowie kiedyś chodzili do przedszkola, a potem do szkoły. Nie mieli komputerów, nie oglądali tyle telewizji, bawili się w
trochę inne zabawy jak my dzisiaj, śpiewali bardzo dużo piosenek.

Dzieci, czyli gospodarze spotkania przygotowały dla swoich gości wiele niespodzianek w
postaci wierszy, piosenek, tańców i upominków.
Babcie i dziadkowie mogli z dumą podziwiać
ukochane wnuki. Ważnym punktem spotkania
były wspomnienia, czyli wspólne zabawy z czasów dzieciństwa naszych gości.
Miłą niespodzianką dla babć i dziadków był
okolicznościowy tort specjalnie dla nich upieczony przez jedną z mam, panią Agnieszkę
Bona. Tort był okazały i pyszny.
Spotkanie przebiegało w miłej i uroczystej
atmosferze. Wszystkim żal było się rozstawać,
ale babcie i dziadkowie spieszyli się na spotkanie w domu z pozostałymi wnukami. Rok szybko mija i znowu się spotkamy w tym miłym
gronie.
Ewa Węsierska

Zimno, mroźno, ale w serduszkach przedszkolaków gorąco! Powodem tego jest obchodzony
w przedszkolu Dzień Babci i Dziadka, który
sprawia wszystkim ogromną radość i wywołuje
uśmiechy na twarzach wszystkich – dzieci oraz
każdej Babci i każdego Dziadka.

Jak co roku, każda grupa przedszkolaków przygotowana przez swoje wychowawczynie przedstawiła program artystyczny, w którym pokazała
swoje umiejętności muzyczno - taneczne, recytatorskie a niekiedy i komediowe.

Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali
występy swoich wnucząt, które bez tremy reprezentowały swoje umiejętności. Zaproszeni do
przedszkola goście zostali obdarowani kolorowymi laurkami i drobnymi upominkami.
Wszyscy zostali zaproszeni również na słodki
poczęstunek, przygotowany przez niezawodnych rodziców. Materiały Przedszkole Kaliska
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KALENDARZ IMPREZ II PÓŁROCZE 2019
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KALENDARZ IMPREZ NA II PÓŁROCZE 2019
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DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Pierwsze w tym roku spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki za nami i tym razem postanowiłyśmy wziąć na warsztat coś iskrzącego humorem, a nic nie nadaje się do tego lepiej niż spontaniczna, pełna zabawnych gagów proza
szwedzkiego autora Jonasa Jonassona.

Powieść „Analfabetka, która potrafiła liczyć”
z całą pewnością nie przypomni Wam niczego
co mieliście okazję przeczytać do tej pory i
zapewne na długo pozostanie w Waszej pamięci.
Międzynarodowa polityka, skomplikowane zagadki matematyczne, perypetie chińskich emigrantów, podrabianie starożytnych dzieł sztuki,
fanatycy szwedzkiej monarchii, „opieka” nad
bombą atomową oraz ludzie, którzy teoretycznie
nie istnieją, bo nie figurują w żadnych urzędowych rejestrach, pomimo że można z nimi porozmawiać i ich dotknąć, to tylko niektóre z
dziwnych rzeczy o których przeczytamy w tej
książce.
Jonas Jonasson daje lekcję historii najnowszej
z przymrużeniem oka, przy okazji sprawiając, że
wciągnięty w wir akcji czytelnik będzie się zaśmiewał do łez, przewracając jak najszybciej kolejne strony powieści. Materiały GOK Kaliska

WSPOMNIENIA O MIKOŁAJU
Święty Mikołaj odwiedza dzieci w każdym
miejscu na całym świecie. Dnia 29 grudnia 2018
roku z workiem pełnym prezentów przybył do
świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.

Oczekując upragnionego gościa dzieci bawiły
się przy zabawach i tańcach. W trakcie zabawy
przybył Święty Mikołaj, oprócz pełnego worka
prezentów przywiózł ze sobą dużo uśmiechu,
rozmawiał z dziećmi i rodzicami oraz wręczał
paczki świąteczne. Dzieci odwdzięczyły się za
prezenty recytując wierszyki i śpiewając kolędy.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania należą się serdeczne podziękowania a w szczególności Panu Sołtysowi
Kalisk Panu Kazimierzowi Głodek, Radnemu
Grzegorzowi Pawłowskiemu, Radnej Rady Sołeckiej Sylwii Gołuńskiej oraz Sołtysowi Sołectwa Dąbrowa Alicji Lipskiej.

Materiały
Sołectwa
Dąbrowa
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ZAPRASZAMY

JUŻ WKRÓTCE - 24.04.2019r.
GOK KALISKA
SPOTKANIE Z
SZYMONEM
HOŁOWNIĄ
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JUBILEUSZE

65 Rocznica Ślubu
Felicja i Ignacy Skiba

Jubilat
Paweł Mucha
90 lat

Jubilatka
Urszula Miszewska
91 lat

Jubilat
Antoni Bieliński
91 lat

Jubilatka
Jadwiga Mikulska
94 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*07.01.2019 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem sieci Dino dotyczące rozpoczęcia
działalności handlowej na terenie gminy Kaliska,
*07.01.2019 - Kaliska - Udział w obradach Komisji Rewizyjnej,
*08.01.2019 - Kaliska - Spotkanie w ramach nadzoru nad realizacją prac budowy sieci
kanalizacyjnej dla miejscowości Frank i Dąbrowa,
*14.01.2019 - Kaliska - Spotkanie z pracownikami referatu rozwoju dotyczące przygotowania
inwestycji do przetargu i planowania przyszłych realizacji,
*14.01.2019 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielami kaliskiej sekcji Petanque,
*16.01.2019 - Kaliska - Spotkanie z Arkadiuszem Kowalewskim dotyczące usprawnienia
elektronicznych usług dla mieszkańców,
*16.01.2019 - Kaliska - Spotkanie z st.bryg. Dariuszem Śmiechowskim, Komendantem
Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd. w sprawie omówienia przygotowań do
uroczystości przekazania pojazdu dla OSP Kaliska.
Wydawca:
Urząd Gminy Kaliska, ul.Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
tel. (58) 58-89-201 (centrala), (58) 58-89-204 (sekretariat), (58) 58-89-206 (fax)
www.kaliska.pl, e-mail: sekretariat@kaliska.pl, wojt@kaliska.pl, promocja@kaliska.pl,

